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 prima instanţă: A.Minciuna                                         dosarul nr.2r-347/10  

 

D E C I Z I E 

 24 noiembrie 2010                                                                mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

 

 în componenţă: 

 Preşedintele şedinţei, judecătorul: Svetlana Novac 

 Judecătorii: Galina Stratulat şi Sveatoslav Moldovan 

 

 

 

 cu participarea reprezentantului societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct” în baza procurii Moţarschi Vadim, reprezentantului 

companiei germane „Nici” GmbH în baza procurii Buruiana Alexei, 

reprezentantului Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală în baza procurii 

Ciuş Doina.   

 examinând în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu 

răspundere limitată „Moldagroproduct”, în pricina civilă la cererea de chemare 

în judecată depusă de reprezentantul companiei germane „Nici” GmbH în baza 

procurii Buruiana Alexei împotriva societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală  cu privire la anularea mărcii, împotriva hotărârii Curţii de Apel 

Chişinău din 7 mai 2010, prin care acţiunea a fost admisă, 

 

c o n s t a t ă 

 

          Prin procura din 7 decembrie 2009 supralegalizată la 28 decembrie 2009 

de Consulatul General al Republicii Moldova din Frankfurt pe Main, Buruiana 

Alexei a fost împuternicit de compania germană „Nici” GmbH cu dreptul de a 

înainta cereri cu privire la înregistrarea mărcilor, denumirea de ordigine a 

produselor, semnarea şi depunerea cererilor de chemare în judecată, renunţarea 

totală sau parţială la pretenţiile din acţiune, atacarea hotărîrilor judecătoreşti etc. 

 La 10 februarie 2010 reprezentantul Buruiana Alexei a  depus cerere de 

chemare în judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală cu privire la anularea mărcii. 
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 În motivarea acţiunii reprezentantul Buruiana Alexei  a indicat că „Nici” 

GmbH este o companie germană, înregistrată în registrul comerţului cu numărul 

4220, succesorul legal  al „Nici” AG, în rezultatul procedurii de insolvenţă. 

       Compania germană „Nici” GmbH este înregistrată conform Angajamentului 

de la Madrid şi a protocolului în mai multe ţări, pentru toată clasa de produse 

numărul 28 a clasificării internaţionale de produse şi serviciii de la Nisa, cu 

numărul de înregistrare 780184 la 20 aprilie 2002, fiind protejată în toate cele 27 

ţări membre ale Uniunii Europene. 

        Marca comercială „Nici” a fost promovată în Republica Moldova prin 

intermediul societăţii cu răspundere limitată „Sergdein”, care a vîndut produsele 

acesteia din anul 2004 pînă în 2008 inclusiv. 

     La 29 iunie 2006 societatea cu răspundere limitată „Moldagroproduct” a 

depus la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cerere de înregistrare a 

mărcii „Nici” pentru produsele claselor 16 şi 28 a clasificării internaţionale de la 

Nisa. 

        La 24 septembrie 2008 Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 

înregistrat marca „Nici” şi a eliberat certificat de înregistrare cu numărul 17081 

pentru produsele claselor 16 şi 28 pe numele societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”. 

       Prin adresa din 16 octombrie 2009 compania germană „Nici” GmbH a adus 

la cunoştinţă societăţii cu răspundere limitată „Moldagroproduct” că este 

titularul mărcii comerciale „Nici”, care este notorie şi bine cunoscută în întreaga 

lume. 

       Consideră că marca comercială „Nici” înregistrată pe numele societăţii cu 

răspundere limitată „Moldagroproduct” trebuie anulată pe motiv că s-a acţionat 

cu rea-credinţă la depunerea cererii de înregistrare, deoarece se ştia sau se putea 

şti despre existenţa mărcii, titularul legal al căreia este compania germană „Nici” 

GmbH. 

      Cere, reprezentantul companiei germane „Nici” GmbH Buruiana Alexei, 

anularea mărcii „Nici” pe numele societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”, certificat de înregistrare nr.17081. 

         Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 7 mai 2010 acţiunea a fost 

admisă. 

         S-a declarat pierderea dreptului societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct” asupra mărcii „Nici” numărul 17081 pentru toate produsele 

claselor 16 şi 28 conform clasificaţiei internaţionale de produse şi servicii. 

       La 3 august 2010 societatea cu răspundere limitată „Moldagroproduct” a 

depus recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 7 mai 2010, cerînd 

admiterea recursului şi casarea hotărîrii primei instanţe. 

În motivarea recursului a invocat că concluziile primei instanţe, expuse în 

hotărîre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii şi eronat s-a aplicat legea 

materială. 
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Reprezentantul recurentului societatea cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct” în baza procurii Moţarschi Vadim, în şedinţa instanţei de 

recurs, a susţinut recursul declarat, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

         Reprezentantul intimatului compania germană „Nici” GmbH în baza 

procurii Buruiana Alexei, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea 

recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

        Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală în baza 

procurii Ciuş Doina, în şedinţa instanţei de recurs, a lasat soluţionarea recursului 

la discreţia instanţei. 

        Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul întemeiat şi care urmează a fi  admis cu casarea hotărîrii primei instanţe 

şi restituirea pricinii spre rejudecare  în prima instanţă din următoarele motive. 

 În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.d) Codul de procedură civilă, 

instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să 

caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre 

rejudecare în primă instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe 

nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că  compania germană „Nici” GmbH 

prin reprezentantul Buruiana Alexei a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva societăţii cu răspundere limitată „Moldagroproduct”, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea 

mărcii „Nici”, certificat de înregistrare 17081 pe numele societăţii cu răspundere 

limitată „Moldagroproduct”. 

      Prima instanţă a admis acţiunea. 

      Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a constatat că prima instanţă nu a 

elucidat deplin circumstanţele care au importanţă la soluţionarea justă a litigiului 

şi a încălcat normele de drept procedural. 

 În conformitate cu art.240 alin.(3) Codul de procedură civilă, instanţa 

judecătorească adoptă hotărîrea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant.  

Reprezentantul companiei germane “Nici” GmbH Buruiana Alexei în 

cererea de chemare în judecată precum şi în şedinţa de judecată a primei instanţe 

a cerut anularea mărcii “Nici”pe numele societăţii cu răspundere limitată 

“Moldagroproduct”, certificat de înregistrare 17081. 

Prima instanţă a admis acţiunea şi a declarat pierderea dreptului societăţii 

cu răspundere limitată “Moldagroproduct” asupra mărcii “Nici” nr.17081 pentru 

toate produsele claselor 16 şi 28 conform clasificaţiei internaţionale, însă nu s-a 

pronunţat în privinţa cererii de anulare a mărcii, certificatul de înregistrare 

17081. 

Astfel, prima instanţă la pronunţarea hotărîrii a depăşit limitele pretenţiilor 

înaintate de către reclamant. 
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Mai mult ca atît, compania germană a solicitat anularea mărcii “Nici” pe 

numele societăţii cu răspundere limitată “Moldagroproduct”, certificat de 

înregistrare nr.17081. 

Certificatul a cărei anulare s-a solicitat, la actele pricinii nu este anexat şi în 

şedinţa de judecată nu a fost examinat. 

În afară de aceasta, în conformitate cu art.137 alin.(1), art. 24 alin.(5) 

Codul de procedură civilă, se consideră înscris orice document, act, convenţie, 

contract, certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personală, alt material 

expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum şi primit prin fax, poştă 

electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea 

informaţiei care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii 

şi care pot confirma veridicitatea lor.  

Actele procedurale care se înmînează persoanelor interesate în soluţionarea 

pricinii se traduc, la solicitarea lor, în limba procesului ori în limba la care 

aceştia au recurs în proces.  

Compania germană “Nici” GmbH a anexat la actele pricinii înscrisuri care 

în limba procesului nu sunt traduse. 

Mai mult ca atît, inscrisurile prezentate şi anexate la materialele pricinii 

 nu au fost cercetate în şedinţa de judecată a primei instanţe. 

În conformitate cu art.222 Codul de procedură civilă, înscrisurilor şi 

proceselor-verbale privind cercetarea înscrisurilor, întocmite la faţa locului în 

modul stabilit la art.125, 127 şi 185 alin.(1) lit.j), li se dă citire în şedinţă de 

judecată, apoi se prezintă participanţilor la proces şi reprezentanţilor şi, după 

caz, experţilor, specialiştilor şi martorilor. După aceasta, participanţii la proces 

pot da explicaţii asupra lor.  

Din procesul-verbal al şedinţei de judecată rezultă că prevederile art.24 

alin.(5),  222, 239 Codul de procedură civilă nu au fost respectate,  nu s-a dat 

citire înscrisurilor şi acestea nu au fost cercetate. 

Deşi prima instanţă nu a cercetat în şedinţa de judecată înscrisurile anexate,  

în partea motivată a hotărîrii  îşi întemeiază concluziile pe înscrisurile dosarului. 

      Aşadar, necercetînd înscrisurile şi actul contestat, prima instanţă nu a 

elucidat deplin circumstanţele care au importanţă la soluţionarea litigiului şi, 

depăşind limitele pretenţiilor înaintate de reclamant la pronunţarea hotărîrii, a 

încălcat normele de drept procedural. 

       În conformitate cu art.400 alin.(1) şi (3) Codul de procedură civilă, 

încălcarea normelor de drept procedural şi neelucidarea circumstanţelor care au 

importanţă la soluţionarea justă a pricinii,  constituie temei de casare a hotărîrii. 

          Eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

  Luînd în consideraţie faptul că prima instanţă nu a elucidat toate 

circumstanţele care au importanţă la soluţionarea justă a pricinii şi a încălcat 

normele de drept procedural, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a admite recursul declarat de 

societatea cu răspundere limitată „Moldagroproduct”, de a casa hotărîrea Curţii 
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de Apel Chişinău din 7 mai 2010 şi de a restitui  pricina spre  rejudecare în 

prima instanţă. 

 La rejudecarea pricinii, prima instanţă urmează să ţină cont de cele expuse 

şi în dependenţă de cele obţinute să emită o hotărîre legală şi întemeiată. 

 În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.d), art.419 Codul de procedură 

civilă, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

 Se admite recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”. 

 Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 7 mai 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul companiei 

germane „Nici” GmbH împotriva societăţii cu răspundere limitată 

„Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală cu privire la anularea mărcii, cu restituirea pricinii spre rejudecare în 

aceiaşi instanţă în alt complet de judecători. 

 Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

     Preşedintele şedinţei, 

 judecătorul:                                     Svetlana Novac 

  

         Judecătorii:                                     Galina Stratulat 

 

                                                                     Sveatoslav Moldovan 

 


